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Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud
twitter.com/Sintrajud
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O Sintrajud quer ouvir você!
Para aproximar cada vez mais o Sindicato dos anseios da categoria, nas mobilizações e no funcionamento da entidade, o Sintrajud realizará mais uma
vez a pesquisa “Perfil dos Trabalhadores do Judiciário
Federal no Estado de São Paulo” - a partir da segunda
semana de março.
A pesquisa terá questões sobre a realidade do país,
dos tribunais, dos locais de trabalho, os problemas da
categoria, e sobre o Sindicato (atuação da gestão iniciada em junho passado, iniciativas e atendimento).
Entrevistadoras e entrevistadores identificados irão
aos locais de trabalho, com base numa amostra representativa de todos os ramos do Judiciário Federal e
regiões do Estado. A diretoria do Sindicato convida a
categoria a dedicar parte de seu tempo a responder
ao questionário - para uma atuação sindical cada vez
mais forte, representativa e na qual os trabalhadores
se reconheçam (saiba mais em www.sintrajud.org.br).

Sintrajud acompanha
nomeações no TRT2 e
recurso dos Oficiais
O CSJT autorizou o preenchimento de 83 cargos
vagos de servidores este ano no TRT-2, sendo 35 no
primeiro semestre e 48 no segundo (dos cerca de
580 cargos em todo o país na Justiça do Trabalho).
O número de vagas autorizadas para o TRT-2
está muito aquém das necessidades. Por isso o
tema vem sendo pautado nas reuniões mensais
com o presidente do TRT-2. Uma das preocupações
do Sindicato é que o último concurso vencerá ainda no primeiro semestre, portanto, todas as nomeações deveriam acontecer no primeiro semestre,
aproveitando os já aprovados no último concurso.
Recurso de Oficiais de Justiça
Diante da negativa quanto ao recurso contra o
Ato GP/CR 05/2017, o Sintrajud solicitou às assessorias jurídicas parecer sobre as medidas cabíveis
e buscará dialogar com a categoria sobre os novos passos contra o esvaziamento das centrais de
mandados.

Seminário no dia 10 discute
PEC287-A e a vida das mulheres
O Coletivo de Mulheres do Sintrajud realiza no
dia 10 de março, sábado, o seminário “A reforma
da Previdência e a vida das mulheres”. O evento
será no auditório do Sindicato e faz parte das atividades de celebração do Mês Internacional das
Mulheres.
Na ocasião, também será lançada uma cartilha
contra o assédio sexual, produzida pelo Coletivo
para distribuição a toda a categoria.
O seminário terá início às 14h. Participe!

Sindicato também discutirá
reforma trabalhista e terceirização
A reforma trabalhista, em vigor desde o ano passado, e a ampliação da terceirização, que agora atinge até as atividades-fim das empresas, serão discutidas em outro seminário que o Sintrajud realiza no
dia 24 de março, sábado.
A atividade acontecerá às 10 horas, antes da reunião do Conselho de Base, no auditório do Sindicato, aberta a toda a categoria. Participe!

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Vencido o primeiro round da luta, é hora de
acumular forças e derrotar a MP 805
Sindicato segue acompanhando movimentação do governo para mudar a Previdência sem
reformar a Constituição, e o julgamento da Medida Provisória 805 - que aumenta a alíquota
previdenciária e está suspensa por liminar do STF.

Ailton Martins

Desde o dia da Greve Nacional contra
a Reforma da Previdência, o Sintrajud
não parou de acompanhar a tramitação
da PEC 287-A, e mobilizar a categoria.
A luta junto com outras categorias
venceu e a população continua majoritariamente contra as mudanças na
legislação. Com isso, em ano eleitoral, Marcela Santos
o governo não conseguiu os 308 votos
de deputados necessários para votar a
reforma em dois turnos na Câmara dos
Deputados. Resgatamos as ações do úl- Ato no aeroporto de Brasília,
timo período em homenagem à catego- organizado pelo Fonasefe (05/2).
ria pela vitória conquistada. Apesar de o
governo prometer voltar à carga após as
eleições. Não sem resistência.

Atos contra a reforma, na Baixada,
em 19/12 (ao lado) e no Dia dos
Aposentados, em 24/1, na porta
do escritório da Presidência em SP.
Manoel Messina
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Claudio Cammarota

Ato em Congonhas, em 05/2, e no
aeroporto JK/DF, em 19/2 (acima).
Leitura do relatório da CPI, na Câmara
dos Deputados, em 05/2.

Arquivo Grupo M. Souza

Arquivo Sintrajud

Atos unificados na Paulista (acima), em Santos (menores,
no alto) e em frente ao Ministério do Planejamento (no
meio), em 19/2, dia em que o governo reconheceu não
ser possível votar a PEC 287-A em fevereiro.

Audiência da Frente Parlamentar contra
a reforma, em 19/2, em Brasília - com
a presença de delegação de servidores
organizada pelo Sintrajud.

Em Marília, um dos 12 outdoors que
o sindicato publicou também nas
cidades de Bauru, Campinas, Diadema,
Guarulhos, Itu, Presidente Prudente,
Santo André, Santos, São Bernardo,
Taubaté e Tupã.

Veja mais informações sobre todas as iniciativas do Sintrajud no site (www.sintrajud.org.br)
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